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Leia mais nesta edição:

Chapa 1 vence as Eleições 
FUNCEF 2020-2021. 

Conheça os eleitos!
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Mudança nos cartões 
dos benefícios de auxílio/
refeição dos aposentados 
e pensionistas da CAIXA
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Senha para acesso 
à Área do Participante 

no sítio da PREVHAB 
precisa ser recadastrada
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Prezado(a) associado(a),

Apesar das tristes perdas econômicas e afetivas, o mundo 
tem conseguido vitórias na luta contra a Covid-19. A vacina-
ção tem avançado, ainda que em passos lentos, alimentando 
a esperança no controle da doença e no retorno às atividades 
normais em todo o planeta. Mesmo com as adversidades, a  
ANAPHAB permanece viva e atuante na luta pelos nossos di-
reitos como aposentados, sempre atenta à gestão da PREVHAB 
e da FUNCEF no enfrentamento desta crise sem precedentes e 
defendendo a PREVHAB face potenciais movimentos externos 
com o intuito de desestabilizá-la.

Apesar do expediente especial por conta da pandemia, nossa 
agenda de atividades continua sendo realizada sem prejuízos, 
por meio de reuniões virtuais. A mais recente Assembleia Ge-
ral Ordinaria (AGO) foi um exemplo disso. No dia 28 de abril, 
reunimo-nos com associados em videoconferência para de-
liberar sobre a prestação de contas desta Diretoria Executiva 
e a eleição dos 5 membros do Conselho Deliberativo (e res-
pectivos suplentes), dos 3 membros da Diretoria Executiva e 
dos 3 membros do Conselho Fiscal (e respectivos suplentes). 
A ata completa desta AGO está disponível para a sua consulta 
no nosso site. Basta acessar www.anaphab.com.br e conferir as 
notícias mais recentes.

Por fim, informamos que agora contamos com uma ajuda mais 
que especial: a Diretoria Adjunta de Previdência, Comunicação 
e Articulação — de resposabilidade da nossa nova Represen-
tante Regional no Distrito Federal. Conheça essa e outras in-
formações ao longo desta edição do nosso informativo.

Diretoria Executiva

Editorial
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Com 9.719 (55,79%) dos 35.344 vo-
tos válidos, a “Chapa 1 - A FUNCEF 
é dos Participantes” foi eleita em pri-
meiro turno para as vagas nos Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal da FUNCEF 
e as respectivas suplências.

A votação ocorreu de 22 a 24 de julho 
deste ano e foi totalmente on-line — 
os votos puderam ser efetuados pelo 
site e pelo aplicativo da Fundação. A 
posse dos eleitos, que estão listados 
na tabela abaixo, está prevista para o 
mês de agosto.

Chapa 1 vence as Eleições FUNCEF 
2020-2021. Conheça os eleitos!

2

CONSELHO DELIBERATIVO

Nilson Alexandre de Moura Junior (titular)

Maria de Jesus Demétrio Gaia (suplente)

FUNCEF: taxas do equacionamento do 
Plano REG/Replan Saldado são reduzidas
Após revisão anual, a FUNCEF reduziu as taxas 
das contribuições extraordinárias relativas aos 
equacionamentos de 2014, 2015 e 2016 do 
REG/Replan Saldado — plano do qual alguns 
dos associados da Anaphab são participantes.  
A redução em cada uma das taxas proporcionou 
uma diminuição de 0,12% e vigora até março de 
2022, quando uma nova revisão será feita e, de 
acordo com a Fundação, com perspectiva de 
mais reduções.

Ainda conforme divulgado pela FUNCEF, o cál-
culo que permite o ajuste anual é feito a par-
tir de projeções do comportamento da massa 
de participantes e assistidos, considerando a 
aplicação das hipóteses atuariais e o fluxo dos 

benefícios projetados atualizados mensalmente 
para os ativos, e efetivos, para os assistidos.

A seguir, confira as taxas que foram implemen-
tadas em abril, a partir dos resultados das ava-
liações atuariais de encerramento do exercício 
de 2020.

CONSELHO FISCAL

Heitor Menegale (titular)

Valter San Martin Ribeiro (suplente)

Fotos: Reprodução - site oficial das Eleições FUNCEF 2020-2021

prazo  
remanescente *

% contribuição 
do benefício 

saldado

2014 152 meses De 2,51% para 2,49%

2015 171 meses De 7,19% para 7,15%

2016 188 meses De 9,67% para 9,61%

* A contar de Jan/21
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Fique atento(a): a partir de agosto de 2021, os 
benefícios auxílio-alimentação/refeição e cesta-
-alimentação dos aposentados e pensionistas 
da CAIXA residentes nas regiões Norte, Centro-
-Oeste e Sudeste (exceto estado de São Paulo) se-
rão prestados pela Sodexo e não mais pela Alelo.

Os novos cartões deverão ser retirados pe-
los titulares nas agências de relacionamento  
CAIXA. Aqueles que não possam comparecer à 
sua agência por motivos de saúde, que dificultam 
ou limitam a locomoção, terão a possibilidade do 
utilizar um Termo de Autorização para permitir 
que outra pessoa autorizada dirija-se à agência 
para receber o cartão em seu nome. O referido 
Termo está disponível para download no site da 

Anaphab: acesse www.anaphab.com.br e confira.

De acordo com a CAIXA, os cartões atuais da 
ALELO permanecerão válidos até a utilização to-
tal do saldo disponível.

A rede credenciada de estabelecimentos da 
nova contrada poderá ser consultada nos canais 
de atendimento da SODEXO:

•  Telefones: 3003-5083 (capitais) e  
    0800 7285083 (demais localidades)
•  E-mail: atendimento@sodexo.com
•  Aplicativo para smartphones: Sodexo Club

Para mais informações, procure diretamente a 
sua agência de relacionamento CAIXA.

Mudança nos cartões dos benefícios 
de auxílio/refeição dos aposentados 

e pensionistas da CAIXA

Em conformidade com a Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), que entrou em vi-
gor em setembro de 2020, a  
PREVHAB elaborou uma Polí-
tica de Privacidade que infor-
ma como são utilizadas as in-
formações coletadas durante 
visitas ao portal da Entidade e 
em mensagens trocadas com 
participantes ativos, assisti-
dos e seus outros públicos.  

O documento também fornece 
uma visão geral das escolhas 
que os participantes ativos ou 
assistidos podem fazer e dos 
direitos que podem exercer 
em relação aos dados pessoais 
tratados pela PREVHAB.

Além disso, o Gerente de In-
formática foi nomeado como 
Data Protection Officer (DPO) 
— profissional responsável por 

monitorar, informar e assesso-
rar a conformidade da Entida-
de em relação à privacidade e 
à proteção de dados pessoais. 
Caberá a ele responder dú-
vidas sobre o uso dos dados 
pessoais pela PREVHAB ou 
quaisquer outros assuntos re-
lacionados à LGPD.

Acesse www.prevhab.com.br/
Sobre/Privacidade e saiba mais.

PREVHAB reforça proteção de dados
 pessoais de participantes e assistidos
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Associação Nacional dos
Ex-Empregados do BNH

Participantes de Planos de Previdência

Endereço:
Rua das Marrecas, nº 39 - sala 701

Centro - Rio de Janeiro/RJ

Telefones / Fax:
(21) 2262-1354 / (21) 2526-1075

E-mail: anaphab@hotmail.com
Site: www.anaphab.com.br

Diretoria Executiva

presidente:
Dagoberto Ney Vieira

Diretor de Previdência,
Comunicação e Articulação:

Marcio Miller Santos

diretora de administração
e patrimônio:

Sergio Brandão Martins

Conselho Deliberativo - Titulares
Antonio Francisco da Silva

Elenir Albuquerque Q. Gonçalves
João Cesar de Oliveira Lima

Mauro Souza Monte
Oswaldo Severino Levy Lessa

Conselho Deliberativo - Suplentes
Américo Ferreira Filho (in memorian)

Dilma Soares Chen
Myriam das G. C. de Vasconcellos
Rosane Amaral dos Santos Lopes

Vânia Raimunda S. N. Botelho

Conselho Fiscal - Titulares
Luiz Carvalho Frota Correia
Roberto de Souza Aguiar

Vera Lúcia Hol Pereira

Conselho Fiscal - Suplentes
Coracy Lopes de Oliveira

Maria Isabel Lima Cardoso
Nelly Azevedo Matolla

Representantes Regionais:
Myriam das G. C. de Vasconcelos - DF
Thereza Aurélia Alvares Vidigal - MG

Nota de pesar
A ANAPHAB se solidariza com a 
família e os amigos de Roberto 
de Andrade Torres, que par-
tiu em junho e era presidente 
do Conselho Deliberativo da  

PREVHAB. Ele, que por tantos 
anos dedicou atenção e com-
prometimento à nossa Asso-
ciação, é mais um parceiro que 
deixará saudades.

Senha para acesso 
à Área do Participante no sítio da 
PREVHAB precisa ser recadastrada
Em virtude da implantação da Polí-
tica de Privacidade, a PREVHAB in-
formou que a senha de acesso à Área 
do Participante — onde é possível 
verificar o contracheque, os dados 
cadastrais e outras informações — 
deverá ser recadastrada.

Se você é assistido do Plano Plenus, 
o procedimento de recadastro é sim-
ples: basta acessar www.prevhab.
com.br e, no topo da página, clicar 
em “Esqueci minha senha”. Depois, é 
necessário digitar o seu e-mail para 
receber uma nova senha na sua caixa 
de entrada, vide as telas abaixo.

Nova representação regional 
da ANAPHAB no Distrito Federal
Em reunião realizada no dia 7 de julho, a Diretoria Executiva da  
ANAPHAB criou uma nova Representação Regional para a Associação, 
agora no Distrito Federal e com status de Diretoria Adjunta de Previ-
dência, Comunicação e Articulação. A nomeada como representante 
foi a associada Myriam das Graças C. de Vasconcelos.
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